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15. ANTIDOPINGOVÉ POVINNOSTI NÁRODNÍ FEDERACE 
 

15.1 Úvod 
 

15.1.1 V souladu s Kodexem je IAAF oprávněna požadovat, aby předpisy, pravidla a 

programy jejích národních federací byly v souladu s Kodexem, a přijmout vhodná 

opatření, aby zabránila jeho porušení. 
 

15.1.2 Tento článek 15 určuje rámec pro antidopingové povinnosti národní federace, který je 

vytvořen pro to, aby zajistil, že národní federace má pravidla a předpisy, jež jsou v 

souladu s Kodexem, jak rovněž i skutečnost, že národní federace nese konečnou 

odpovědnost za zajištění důsledného a účinného antidopingového programu v atletice 

ve své příslušné oblasti působnosti. AIU (Etická jednotka) je povinna dohlížet na 

dodržování povinností národních federací vyplývajících z tohoto článku a je povinna 

spolupracovat s národními federacemi, které neplní své povinnosti, aby zajistila, že tyto 

národní federace své povinnosti plnit začnou, nebo je povinna nahlásit národní federace 

neplnící své povinnosti Radě IAAF, aby jim uvalila sankci. Konečným cílem je zajistit, 

aby v atletice byly důsledně a účinně uplatňovány a prosazovány důsledné 

antidopingové programy vyhovující předpisům, aby tak sportovci dodržující předpisy 

mohli mít jistotu, že existuje spravedlivá soutěž za rovných podmínek a že veřejnost 

může i nadále věřit v zachování integrity atletiky. 
 

15.2 Obecné informace 

 

15.2.1 Podmínkou členství v IAAF je, aby každá národní federace dodržovala tato 

antidopingová pravidla. Povinnost dodržovat tato pravidla je absolutní, takže pro 

prokázání porušení těchto antidopingových pravidel není nutné dokazovat zavinění 

nebo záměr na straně národní federace. 
 

15.2.2 Národní federace mají povinnost v rámci svých pravomoc učinit veškerá nezbytná 

opatření, aby tato antidopingová pravidla zavedly a dodržovaly je. 
 

15.2.3 Aniž by bylo dotčeno výše uvedené ustanovení, uznává se, že v některých právních 

řádech mohou být některé antidopingové činnosti delegovány nebo přiděleny příslušné 

antidopingové organizaci, a to dobrovolně ze strany národní federace nebo v rámci 

platných vnitrostátních právních přepisů nebo nařízení. V takových případech národní 

federace může dodržovat tato antidopingová pravidla prostřednictvím opatření 

příslušné antidopingové organizace, ovšem pokud příslušná antidopingová organizace 

nesplní povinnosti národní federace vyplývající z těchto antidopingových pravidel, 

bude se mít za to, že národní federace tato pravidla porušila. 
 

15.2.4 Pro vyloučení pochybností v případech, kdy se má za to, že národní federace tato 

pravidla porušuje, nebude možné namítat, že: 
 

(a) její povinnosti byly přeneseny nebo postoupeny na příslušnou antidopingovou 

organizaci, a to dobrovolně ze strany národní federace nebo v rámci platných 

vnitrostátních právních přepisů nebo nařízení; 
 

(b) porušení povinností bylo způsobeno zásahem a/nebo neposkytnutím podpory 

nebo jiným jednáním či opomenutím ze strany jakýchkoli vládních či veřejných 

orgánů. 
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15.2.5 Pro účely těchto pravidel národní federace odpovídá za jednání a opomenutí svých 

zřízenců, zmocněnců, zaměstnanců, ředitelů a funkcionářů (a za jednání a opomenutí 

veškerých zřízenců, zmocněnců, zaměstnanců, ředitelů nebo funkcionářů příslušné 

antidopingové organizace, na kterou byly povinnosti vyplývající z těchto 

antidopingových pravidel přeneseny nebo postoupeny). 
 

15.3 Rozdělení národních federací do kategorií 

 

15.3.1 Pro účely tohoto článku 15 budou národní federace sestupně rozděleny do kategorií 

podle rizika dopingu ve sportu, a to do kategorie A, B a C (národní federace kategorie 

A představují pro sport největší riziko dopingu a národní federace kategorie C 

představují pro sport nejnižší riziko dopingu). 
 

(Článek 15.3.1 je účinný od 26. července 2018) 

 

15.3.2 Zvláštní povinnosti národní federace uvedené v tomto článku 15 budou stanoveny podle 

kategorie, která jí byla přidělena. Určité povinnosti se budou vztahovat na všechny 

národní federace, zatímco jiné budou platit v závislosti na kategorii, do které je národní 

federace zařazena. 
 

15.3.3 Před začátkem každého roku představenstvo Etické jednotky určí podle svého 

absolutního uvážení kategorii každé národní federace a bude přitom brát v úvahu 

následující okolnosti: 
 

(a) dopingovou historii sportovců, doprovodného personálu sportovců a jiných 

osob, které jsou podřízené pravomoci národní federace; 
 

(b) důvěrné zprávy nebo jiné informace poskytnuté ze strany Etické jednotky; 
 

(c) úspěšnost národní federace v mezinárodních soutěžích nebo v konkrétních 

mezinárodních soutěžích, a to buď jako celku nebo v konkrétních disciplínách; 
 

(d) jakékoli významné zlepšení výsledků sportovců národní federace v soutěžích 

na jakékoli úrovni; 
 

(e) počet sportovců, kteří reprezentují národní federaci na mezinárodních soutěžích 

nebo v konkrétních mezinárodních soutěžích; 
 

(f) dodržování tohoto článku 15 ze strany národní federace; 
 

(g) jakoukoli další záležitost, o které se Etická jednotka podle svého absolutního 

uvážení bude domnívat, že je adekvátní. 
 

(Článek 15.3.3 je účinný od 26. července 2018) 
 

15.3.4 V souvislosti s určením kategorie ze strany představenstva Etické jednotky v souladu s 

článkem 15.3.3: 
 

(a) je představenstvo Etické jednotky oprávněno přijmout takový postup pro určení 

kategorie, který bude považovat za adekvátní; 
 

(b) nemusí představenstvo Etické jednotky zdůvodňovat své rozhodnutí; 
 

(c) nemusí představenstvo Etické jednotky sdělovat žádné důvěrné zprávy ani jiné 

informace, na základě kterých učinilo své rozhodnutí; 
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(d) nelze vůči rozhodnutí podat odvolání ani požádat o přezkum. 
 

(Článek 15.3.4 je účinný od 26. července 2018) 

 

15.3.5 Pokud z jednoho roku na následující rok dojde ke změně kategorie národní federace, 

přičemž budou vzaty v úvahu okolnosti uvedené v článku 15.3.3, je představenstvo 

Etické jednotky oprávněno podle svého absolutního uvážení odložit účinek svého 

rozhodnutí nebo jakékoli jeho části na dobu a za podmínek, které bude považovat za 

vhodné, aby národní federaci umožnilo začít řádně plnit nové povinnosti. 
 

15.3.6 Ve výjimečných případech (zejména pokud se vyskytnou nové zprávy nebo budou 

dostupné nové informace), je představenstvo Etické jednotky oprávněno v průběhu 

roku změnit kategorii přidělenou národní federaci z kategorie „B“ na kategorii „A“. V 

takových případech je představenstvo Etické jednotky povinno na tento rok uložit 

národní federaci takové zvláštní povinnosti pro národní federace kategorie „A“ uvedené 

v článku 

15.5, jaké považuje za vhodné (ve stejné nebo změněné podobě), a oznámí je 

způsobem, který bude za daných okolností považovat za přiměřený. 
 

15.4 Obecné povinnosti platné pro všechny národní federace 
 

15.4.1 Obecné jednání národních federací 
 

Bude se mít za to, že národní federace porušuje antidopingová pravidla, pokud 

národní federace nebo příslušná antidopingová organizace: 
 

(a) se podílí na jednání týkajícím se dopingu v atletice nebo v souvislosti s ním, nebo 

na zavádění či uplatňování těchto antidopingových pravidel, které může poškodit 

zájmy IAAF nebo způsobit atletice špatnou pověst; 
 

(b) se podílí na jakémkoli nečestném, úplatném, nevhodném, podvodném jednání 

nebo postupech týkajících se dopingu v atletice nebo zavádění či uplatňování 

těchto antidopingových pravidel; 
 

(c) sama jedná nedbale nebo lehkomyslně vůči jakémukoli riziku dopingu v atletice 

ve své oblasti působnosti; 
 

(d) znemožňuje antidopingové procesy v atletice nebo brání tomu, aby nastaly; 
 

(e) brání, brzdí nebo zpomaluje vyšetřování vedené Etickou jednotkou v souladu s 

těmito antidopingovými pravidly (např. tím, že poskytuje chybné, zavádějící 

nebo neúplné informace či dokumenty, falšuje nebo ničí dokumentaci či jiné 

informace, které mohou být pro vyšetřování relevantní, nebo ovlivňuje jakékoli 

svědky vyšetřování nebo vůči nim přijímá odvetná opatření). 
 

15.4.2 Přijímání vyhovujících pravidel a nařízení 
 

(a) Národní federace jsou povinny zavést tato antidopingová pravidla přímo nebo se 

na ně odkázat ve svých pravidlech, nebo jsou povinny zavést stejná pravidla jako 

tato antidopingová pravidlo, aby národní federace mohla tato antidopingová 

pravidla přímo uplatňovat vůči všem sportovcům, veškerému doprovodnému 

personálu sportovců a jiným osobám podřízeným její pravomoci. 
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(b) Národní federace jsou povinny ve svých pravidlech požadovat, aby všichni 

sportovci a všechen doprovodný personál sportovců a jiné osoby, které během 

soutěže nebo aktivity pověřené či organizované národní federací nebo jedním z 

jejích členských organizací působí jako šéftrenér, trenér, manažer, týmový 

pracovník, týmový funkcionář, vyšší nebo střední zdravotnický personál, 

souhlasili s tím, že pro ně budou tato antidopingová pravidla závazná, a že se 

podřídí výsledkům řídícího orgánu antidopingové organizace, která podle těchto 

antidopingových pravidel nese odpovědnost, přičemž tento souhlas je 

podmínkou pro jejich účast. 
 

(c) Národní federace jsou povinny mít disciplinární pravidla, aby zabránily 

doprovodnému personálu sportovce, který bezdůvodně užívá zakázané látky 

nebo zakázané metody, poskytovat podporu sportovcům podřízeným jejich 

pravomoci. 
 

(d) Národní federace jsou povinny ve svých pravidlech zahrnout specifická 

ustanovení, aby zajistila, že IAAF může prostřednictvím Etické jednotky tato 

antidopingová pravidla uplatňovat přímo vůči všem sportovcům, doprovodnému 

personálu sportovců a jiným osobám podřízeným jejich pravomoci, včetně 

zřízenců, zmocněnců, zaměstnanců, ředitelů a funkcionářů národní federace. 
 

15.4.3 Mechanizmy pro hlášení dopingu 
 

Bude se mít za to, že národní federace porušuje antidopingová pravidla, pokud 

národní federace nebo příslušná antidopingová organizace v rámci své oblasti 

působnosti: 
 

(a) nečiní přiměřené kroky k tomu, aby aktivně podporovala otevřené prostředí, 

které pobízí sportovce, doprovodný personál sportovců a jiné oznamovatele, aby 

nahlašovali doping a jiné situace, jež porušují pravidla (včetně zastrašování nebo 

vyhrožování sportovcům nebo DCO ze strany doprovodného personálu 

sportovců); 
 

(b) nezavádí účinné mechanizmy (např. horké linky, e-mailové adresy pro zaslání 

upozornění), aby umožnila přímé nahlášení dopingu a jiných situací, které 

porušují pravidla, určené osobě nebo subjektu na národní či regionální úrovni, 

jejichž úkolem je napomáhat osobě, která podává informaci, a/nebo Etické 

jednotce a/nebo WADA. 
 

15.4.4 Povinnost řešit a hlásit veškeré zřejmé případy porušení antidopingových pravidel 
 

Bude se mít za to, že národní federace porušuje antidopingová pravidla, pokud 

národní federace nebo příslušná antidopingová organizace v rámci své oblasti 

působnosti: 

 

(a) neřeší řádně a včas všechny zřejmé případy porušení antidopingových pravidel 

(včetně včasného oznámení veškerých takových případů Etické jednotce) ze 

strany sportovců, doprovodného personálu sportovců a jiných osob; 
 

(b) včas nehlásí Etické jednotce jakékoli informace, které má k dispozici a jež 

naznačují nebo jakkoli souvisí se zřejmým porušením antidopingových pravidel 

ze strany sportovce, doprovodného personálu sportovců nebo jiné osoby, která je 

podřízena její pravomoci. Národní federace nebo příslušná národní 

antidopingová organizace poté musí spolupracovat s Etickou jednotkou a plně ji 
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podporovat při vyšetřování těchto informací, včetně (zejména) hlášení 

jakýchkoli dalších informací získaných ohledně stejné nebo jakékoli související 

záležitosti; 
 

(c) nevyšetřuje případné porušení těchto antidopingových pravidel ze strany jednoho 

nebo více sportovců, osob doprovázejících sportovce nebo jiných osob 

podřízených pravomoci národního svazu (případně jednajících v souvislosti s 

jakýmkoli jiným příslušným vnitrostátním orgánem nebo subjektem), pokud o to 

Etická jednotka požádala, a v přiměřené době nepodá o tomto vyšetřování 

písemnou zprávu, jak stanoví Etická jednotka. 
 

15.4.5 Povinnosti podávat hlášení a spravovat výsledky 
 

Bude se mít za to, že národní federace porušuje tato antidopingová pravidla, pokud 

národní federace nebo příslušná národní antidopingová organizace v rámci své oblasti 

působnosti: 
 

(a) Etické jednotce písemně neoznámí veškeré relevantní činnosti týkající se správy 

výsledků v souladu s těmito antidopingovými pravidly; 
 

(b) Etické jednotce neprodleně a za všech okolností do 14 dnů neoznámí jakýkoli 

pozitivní laboratorní nález nebo atypický nález získaný během testování, a to 

včetně jména příslušného sportovce a veškerých dokladů, které jsou pro daný 

pozitivní laboratorní nález nebo atypický nález relevantní; 
 

(c) Etické jednotce neprodleně neoznámí jakékoli jiné porušení antidopingových 

pravidel, ke kterému došlo vůči sportovci, osobě doprovázející sportovce nebo 

jiné osobě; 
 

(d) v případě jiného řízení než před disciplinárním soudem nevede proces 

projednávání v souladu s článkem 8.10 u jakékoli osoby, která údajně porušila 

antidopingová pravidla. Proces projednávání musí alespoň zajistit: spravedlivé 

projednání v přiměřené době; projednání před spravedlivým a nestranným 

panelem; včasné a písemně podložené rozhodnutí; a (u jiných případů než těch, 

které jsou uvedeny v článku 13.2.2) právo na odvolání k nezávislému a 

nestrannému orgánu v souladu s pravidly stanovenými národní federací a/nebo 

příslušnou antidopingovou organizací; 
 

(e) Etické jednotce písemně neoznámí do 5 pracovních dnů jakékoli rozhodnutí 

učiněné podle těchto antidopingových pravidel, vůči kterému bylo podáno 

odvolání v souladu s článkem 13 (a neposkytne Etické jednotce na její žádost 

kopii písemných důvodů pro rozhodnutí v angličtině nebo francouzštině a kopii 

celé složky); 
 

(f) Etické jednotce neoznámí do 5 dnů od podání jakéhokoli odvolání (včetně 

odvolání k CAS), jehož národní federace a/nebo sportovec, osoba doprovázející 

sportovce nebo jiná osoba je stranou, což vyplývá z rozhodnutí učiněného v 

rámci její pravomoci. V okamžiku oznámení je národní federace nebo příslušná 

národní antidopingová organizace povinna zajistit, aby Etická jednotka obdržela 

kopii odvolání v tomto procesu; 
 

(g) plně nerespektuje rozhodnutí přijatá v souladu s těmito antidopingovými 

pravidly z hlediska sportovců, doprovodného personálu sportovců a jiných osob 

a Etické jednotce v případě potřeby neposkytuje podporu při výkonu těchto 
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rozhodnutí; 
 

(h) nezajistí, aby veškeré medaile, o které sportovci přišli kvůli anulování jejich 

výsledků, byly IAAF doručeny do 30 dnů od okamžiku doručení pravomocného 

rozhodnutí o anulování výsledků nebo uplynutí lhůty pro odvolání. 

15.4.6 Personál související s antidopingem 
 

(a) Každá národní federace je povinna učinit veškerá přiměřená opatření, když 

angažuje nebo financuje doprovodný personál sportovců nebo jiné osoby, které 

spolupracují se sportovci, aby zajistila, že tyto osoby jsou bezúhonné a mají 

dobrou pověst, a že riziko dopingu v souvislosti s jejich spoluprací je minimální. 
 

(b) Národní federace jsou povinny vést úplný, přesný a aktuální seznam 

doprovodného personálu sportovců a dalších osob, které angažují nebo financují 

pro spolupráci se sportovci. 
 

(c) Seznam doprovodného personálu sportovců a jiných osob uvedených v článku 

15.4.6 odstavec b) musí být veden v takové podobě a musí obsahovat takové 

údaje, jak podle potřeby požaduje Etická jednotka. Na žádost Etické jednotky 

musí být seznam k dispozici pro její kontrolu. 
 

(d) V případě, kdy kterákoli osoba, s níž má národní federace uzavřenou smlouvu 

(bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance, konzultanta, zmocněnce nebo 

poradce) a která zastává funkci v národní federaci nebo je jejím ředitelem, či je 

členem komise nebo výboru národní federace, porušila antidopingová pravidla, 

je národní federace povinna neprodleně vztah s takovou osobou ukončit, pokud 

legislativa nepožaduje jinak nebo není s Etickou jednotkou dohodnuto jinak. 
 

15.4.7 Medikace a doplňky stravy 
 

(a) Národní federace jsou povinny vést úplné, přesné a aktuální záznamy o všech 

významných léčivech (jak je stanoveno v článku 15.4.7 odstavec b), které byly 

předepsány nebo podávány sportovcům, jež jsou podřízeni pravomoci národní 

federace, a to: 
 

(i) ze strany samotné národní federace nebo jedním z funkcionářů, 

zaměstnanců, zřízenců, zmocněnců, konzultantů nebo poradců; nebo 
 

(ii) ze strany jiné osoby jménem národní federace; nebo 
 

(iii) ze strany osoby pověřené národní federací, aby tak učinila; nebo 
 

(iv) ze strany osoby financované (hotově nebo jinou formou) národní federací, 

aby tak učinila. 
 

(b) Pro účely článku 15.4.7 odstavce a) se významným léčivem rozumí veškerá 

medikace, léky, terapeutické látky a přípravky pro zvýšení výkonnosti 

předepsané nebo podávané sportovcům. 
 

(c) Záznamy uvedené v článku 15.4.7 odstavci a) musí obsahovat kompletní a 

správné údaje o významných léčivech předepsaných nebo podávaných sportovci, 

zejména včetně: 
 

(i) důvodu pro léčbu sportovce a dat, míst a časů předepsaných nebo 
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podávaných léčiv; 
 

(ii) jména osoby/osob, které léčivo předepsaly nebo podaly; 
 

(iii) jména sportovců, kteří byli ošetřeni; 

(iv) způsob, jakým léčivo bylo sportovci předepsáno; 
 

(v) dávky předepsané nebo podávané sportovci; 
 

(vi) pokyny při podávání léčiva. 
 

(d) Aniž by byla dotčena jakákoli jiná část těchto pravidel, je národní federace na 

žádost Etické jednotky ze závažného důvodu v souladu s těmito pravidly povinna 

vytvořit záznamy, které musí být vedeny pro kontrolu v souladu s tímto článkem 

15.4.7. 
 

(e) Pro vyloučení pochybností nese národní federace odpovědnost za zajištění, aby 

všichni její zaměstnanci, poskytovatelé služeb a konzultanti vedli a poskytovali 

záznamy nezbytné pro dodržení tohoto článku 15.4.7. 
 

(f) Kromě ostatních požadavků tohoto článku 15.4.7 je národní federace povinna 

poskytnout Etické jednotce na její žádost úplný, přesný a aktuální seznam 

veškeré medikace, léků, terapeutických látek a přípravků pro zvýšení výkonnosti, 

které hodlá dovézt do země za účelem léčby svého národního týmu během 

jakékoli soutěže v rámci světových atletických utkání IAAF a je povinna v 

případě potřeby vysvětlit zamýšlený důvod podávání takové medikace či 

přípravků sportovcům. 
 

(g) Dodržování tohoto článku je považováno za osobní informaci, která je 

zpracovávána v souladu s mezinárodními standardy pro ochranu soukromí a 

osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany údajů. 
 

15.4.8 Terapeutické výjimky 
 

Bude se mít za to, že národní federace porušuje tato antidopingová pravidla, pokud 

národní federace nebo příslušná antidopingová organizace v rámci své oblasti 

působnosti: 
 

(a) nevytvoří výbor pro terapeutické výjimky a dokumentovaný postup pro 

sportovce na národní úrovni, aby mohla žádat o udělení terapeutické výjimky v 

souladu s požadavky mezinárodních standardů pro terapeutické výjimky; 
 

(b) neprodleně nenahlásí IAAF a WADA jakékoli terapeutické výjimky, které jsou 

uděleny sportovcům na národní úrovni (a nezajistí včasné vložení rozhodnutí o 

terapeutických výjimkách do systému ADAMS). 
 

15.5 Zvláštní povinnosti pro národní federace kategorie „A“ 
 

15.5.1 Testování 
 

(a) Bude se mít za to, že národní federace kategorie „A“ porušuje tato antidopingová 

pravidla, pokud v atletice není v oblasti jejího působení zajištěn a zaveden 

účinný, rozumný a přiměřený plán testování, který splňuje mezinárodní 

standardy pro testování a vyšetřování a požadavky článku 15.5.1 odstavce b) 
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(„plán testování“). 
 

(b) Plán testování musí: 

(i) mít za cíl zajištění, aby všichni sportovci ve skupině, z níž bude 

pravděpodobně vybrán národní tým na mistrovství světa IAAF nebo 

olympijské hry, a kteří nejsou ještě v mezinárodním registru pro 

testování, byli řádně testováni v souladu s požadavky tohoto článku; 
 

(ii) být zaveden, řádně dokumentován (včetně jmen všech sportovců v 

registru pro testování a příslušných údajů o testování) a sdělen Etické 

jednotce nejpozději do 1. ledna každého roku, a následně aktualizován. 
 

(iii) obsahovat testování při soutěži, testování mimo soutěž bez nutnosti 

oznamování a testování krve před soutěží pro účely screeningu 

(biologický pas sportovce), a analýzy předepsané technickými 

dokumenty WADA týkajícími se analýz specifických pro sport 

(TSSA); 
 

(iv) poskytovat všechny vzorky, které mají analyzovat laboratoře 

akreditované WADA (nebo schválené WADA) za účelem kompletní 

analýzy (nebo za účelem kompletní analýzy ABP v případě vzorků 

ABP), a výsledky musí být průběžně hlášeny Etické jednotce a WADA 

v souladu s požadavky mezinárodních standardů na laboratoře. 

Relevantní formy dopingové kontroly musí být zaznamenány v 

systému ADAMS a na žádost Etické jednotky musí být k dispozici 

jejich kopie; 
 

(v) zajišťovat spolupráci a koordinaci mezi kteroukoli příslušnou národní 

antidopingovou organizací a Etickou jednotkou v souladu s článkem 

4.9 mezinárodních standardů pro testování a vyšetřování WADA za 

účelem prosazování cíle stanoveného v článku 15.5.1 odstavce b); 
 

(vi) na žádost Etické jednotky zajistit zprávy o výsledcích plánu testování, 

a to v podobě a způsobem, který Etická jednotka požaduje. 
 

(c) Pokud za výjimečných okolností Etická jednotka neschválí jinak, nesmí se žádný 

sportovec účastnit mistrovství světa IAAF nebo olympijských her jako součást 

národního týmu národní federace kategorie „A“, pokud se během 10 měsíců před 

soutěží nepodrobí alespoň třem testům mimo soutěž bez nutnosti oznamování 

(moč a krev) včetně (pokud soutěží v jakýchkoli akcích na střední tratě od 800 

m a dále, akcí na dlouhé tratě, kombinovaných akcí nebo akcí ve sportovní chůzi) 

alespoň jednoho testu biologického pasu sportovce a jednoho testu EPO. 

Všechny tyto testy musí být provedeny s alespoň třítýdenním odstupem a 

výsledky musí být zaznamenány do systému ADAMS. Národní federace 

kategorie „A“ jsou povinny zajistit, aby všichni sportovci, u nichž může být tento 

požadavek relevantní, obdrželi písemné upozornění nejpozději do 1. ledna 

každého roku. 
 

(d) Etická jednotka nese odpovědnost za zajištění, aby požadavky na testování 

uvedené v článku 15.5.1 odstavec b) věta vi) byly splněny u sportovců kategorie 

„A“, kteří jsou v mezinárodním registru pro testování, a národní federace 

kategorie „A“ (nebo příslušná antidopingová organizace jménem národní 

federace) má povinnost zajistit, aby u všech ostatních sportovců byly tyto 

požadavky splněny. 
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15.5.2 Místo pobytu 

(a) Aniž by bylo dotčeno jakékoli jiné pravidlo a zejména osobní závazky sportovců 

podle článku 5.7, národní federace kategorie „A“ musí učinit veškeré nezbytné 

kroky za účelem zajištění, aby sportovci v mezinárodním registru pro testování 

měli podrobné, úplné, přesné a aktuální informace o místě pobytu, jak vyžadují 

tato antidopingová pravidla a antidopingové předpisy IAAF. 
 

(b) Při určení, zda národní federace kategorie „A“ dodržuje článek 15.5.2 odstavec 

a), se má za to, že povinností národních federací kategorie „A“ je zajistit a 

sledovat, aby jejich sportovci v mezinárodním registru pro testování byli o 

požadavcích na místo pobytu stanovených v antidopingových pravidlech a 

předpisech IAAF řádně proškoleni a obeznámeni s nimi, a dodržovali je. 
 

15.5.3 Antidopingové školení 
 

(a) Národní federace kategorie A je povinna zajistit, aby každý sportovec v 

národním týmu pro soutěž v rámci světových atletických utkání IAAF a veškerý 

doprovodný personál sportovců podřízený pravomoci národního svazu, který se 

účastní takové soutěže, se musel povinně účastnit antidopingových vzdělávacích 

programů, které poskytují aktuální a přesné informace ohledně alespoň 

následujících záležitostí: zakázané látky a způsoby na seznamu, porušení 

antidopingových pravidel, následky dopingu včetně sankcí, zdravotních a 

společenských důsledků, postupy při dopingové kontrole, práva a povinnosti 

sportovců a doprovodného personálu sportovců, terapeutické výjimky, řízení 

rizik potravinových doplňků, újma, kterou doping způsobuje duchu sportu, a 

požadavky na místo pobytu. 
 

(b) Národní federace kategorie „A“ jsou povinny spolupracovat s Etickou jednotkou 

v souvislosti s přípravou a zaváděním antidopingových vzdělávacích programů. 
 

15.5.4 Antidopingový řídící výbor 
 

(a) Každá národní federace kategorie „A“ je povinna založit antidopingový 

monitorovací výbor s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi, který bude dohlížet a 

zajišťovat, aby organizace dodržovala požadavky tohoto článku 15. O složení 

antidopingového monitorovacího výboru rozhodne národní federace; tento výbor 

může mít interní i nezávislé členy. 
 

(b) Každá národní federace kategorie „A“ je povinna na požádání poskytnout Etické 

jednotce podrobnosti týkající se jmen, původu a povinností každé osoby v 

antidopingovém monitorovacím výboru, mandátu tohoto výboru, a tyto 

informaci aktualizovat. 
 

(c) Každá národní federace kategorie „A“ je povinna jmenovat vyčleněného 

zaměstnance, který bude působit jako kontaktní osoba mezi Etickou jednotkou a 

antidopingovým monitorovacím výborem národní federace, a je povinna Etické 

jednotce oznámit jméno a kontaktní údaje této jmenované osoby. 
 

15.5.5 Jiné zvláštní povinnost 
 

Kromě zvláštních povinností uvedených v článku 15.5 výše, může Rada na doporučení 

představenstva Etické jednotky uložit národní federaci kategorie „A“ takové 

povinnosti, 
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jaké bude považovat za adekvátní, a na takovou dobu, jakou bude považovat za 

přiměřenou a vhodnou s ohledem na zvláštní okolnosti národní federace nebo 

antidopingového programu příslušné antidopingové organizace a/nebo antidopingové 

situace v zemi národní federace. 
 

15.6 Zvláštní povinnosti pro národní federace kategorie „B“ 
 

15.6.1 Testování 
 

(a) Národní federace kategorie „B“ jsou povinny zajistit, aby pro skupinu sportovců, 

z níž bude pravděpodobně vybrán národní tým na mistrovství světa IAAF nebo 

olympijské hry, byl na národní úrovni zajištěn a zaveden účinný, rozumný a 

přiměřený plán testování, který splňuje mezinárodní standardy pro testování a 

vyšetřování a požadavky článku 15.6.1 odstavec b) („Testovací plán“). 
 

(b) Testovací plán musí: 
 

(i) mít za cíl zajištění, aby sportovci vybráni národní federací pro 

mistrovství světa IAAF nebo olympijské hry, a kteří nejsou ještě v 

mezinárodním registru pro testování, byli před příslušnou soutěží řádně 

testováni v souladu s požadavky tohoto článku; 
 

(ii) být zaveden, řádně dokumentován (včetně jmen všech sportovců v 

registru pro testování a příslušných údajů o testování) a sdělen Etické 

jednotce nejpozději 9 měsíců před příslušnou soutěží, a následně 

aktualizován; 
 

(iii) obsahovat testování při soutěži, testování mimo soutěž bez nutnosti 

oznamování a testování krve před soutěží pro účely screeningu 

(biologický pas sportovce), a analýzy předepsané technickými 

dokumenty WADA týkajícími se analýz specifických pro sport 

(TSSA); 
 

(iv) poskytovat všechny vzorky, které mají analyzovat laboratoře 

akreditované WADA (nebo schválené WADA) za účelem kompletní 

analýzy (nebo v případě vzorků ABP za účelem kompletní analýzy 

ABP); 
 

(v) zajistit, aby výsledky testů byly včas zaznamenány v systému ADAMS 

nebo jinak oznámeny formou odsouhlasenou ze strany Etické jednotky; 
 

(vi) zajišťovat spolupráci a koordinaci mezi kteroukoli příslušnou 

antidopingovou organizací a Etickou jednotkou v souladu s článkem 

4.9 mezinárodních standardů pro testování a vyšetřování WADA za 

účelem prosazování cíle stanoveného v článku 15.6.1 odstavec b) věta 

i); 
 

(vii) na žádost Etické jednotky zajistit zprávy o výsledcích plánu testování. 
 

(c) Pro účely článku 15.6.1 odstavec a) musí každá národní federace alespoň zajistit, 

aby: 

(i) komunikovala s příslušnou antidopingovou organizací ohledně povinností 

národní federace vyplývajících z tohoto článku 15.6.1; 
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(ii) požadovala a obhajovala podporu příslušné antidopingové organizace, aby 

zajistila a zavedla plán testování; 
 

(iii) v případě potřeby požadovala a obhajovala financování, aby zajistila a 

zavedla plán testování; 
 

(iv) se v nejbližší možné době spojila s jakoukoli příslušnou antidopingovou 

organizací a Etickou jednotkou za účelem poskytnutí informací o skupině 

sportovců, z níž bude pravděpodobně vybrán národní tým na mistrovství 

světa IAAF nebo olympijské hry, aby připravila vhodný plán testování; 
 

(v) Aktualizovala informace uvedené v článku 15.6.1 odstavec c) věta iv) po 

celou dobu trvání plánu testování; 
 

(vi) podporovala, požadovala a obhajovala spolupráci a koordinaci mezi 

jakoukoli příslušnou antidopingovou organizací a Etickou jednotkou. 
 

15.6.2 Antidopingová dozorová funkce 
 

(a) Každá národní federace kategorie „B“ je povinna mít dostatečné zdroje v rámci 

své struktury řízení a/nebo vedení, aby zajišťovala a dohlížela na to, aby 

organizace dodržovala požadavky tohoto článku 15. Každá národní federace 

kategorie „B“ je povinna jmenovat jednu osobu jako hlavní kontaktní osobu 

pro Etickou jednotku, která bude mít nezbytnou pravomoc zastupovat národní 

federaci. 
 

(b) Každá národní federace kategorie „B“ je povinna na požádání poskytnout 

Etické jednotce podrobnosti týkající se jmen, původu a povinností každé 

osoby, která byla jmenována, aby dohlížela a zajišťovala dodržování 

požadavků tohoto článku 15 ze strany organizace, a je povinna tyto informace 

aktualizovat. 
 

15.6.3 Antidopingové školení 
 

(a) Národní federace kategorie B je povinna vynaložit maximální úsilí za účelem 

zajištění, aby každý sportovec v národním týmu pro soutěž v rámci světových 

atletických utkání IAAF a veškerý doprovodný personál sportovců podřízený 

pravomoci národního svazu, který se účastní takové soutěže, se musel povinně 

účastnit antidopingových vzdělávacích programů, které poskytují aktuální a 

přesné informace ohledně alespoň následujících záležitostí: zakázané látky a 

způsoby na seznamu, porušení antidopingových pravidel, následky dopingu 

včetně sankcí, zdravotních a společenských důsledků, postupy při dopingové 

kontrole, práva a povinnosti sportovců a doprovodného personálu sportovců, 

terapeutické výjimky, řízení rizik potravinových doplňků, újma, kterou doping 

způsobuje duchu sportu, a požadavky na místo pobytu. 
 

(b) Národní federace kategorie „B“ jsou povinny spolupracovat s Etickou jednotkou 

v souvislosti s přípravou a zaváděním antidopingových vzdělávacích programů. 

15.6.4 Jiné zvláštní povinnosti 
 

Kromě zvláštních povinností uvedených v článku 15.6 výše může Rada na doporučení 

představenstva Etické jednotky uložit národní federaci kategorie „B“ takové 

povinnosti, jaké bude považovat za adekvátní, a na takovou dobu, jakou bude považovat 

za přiměřenou a vhodnou s ohledem na zvláštní okolnosti antidopingového programu 
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národní federace a/nebo antidopingovou situaci spadající do oblasti pravomoci národní 

federace. 
 

15.7 Zvláštní povinnosti pro národní federace kategorie „C“ 
 

15.7.1 Testování 
 

(a) Národní federace kategorie „C“ jsou povinny učinit veškeré přiměřené kroky k 

zajištění, aby sportovci vybraní do národního týmu na mistrovství světa IAAF 

nebo olympijské hry byli před soutěží testováni. 
 

(b) Každá národní federace kategorie „C“ je povinna podávat roční zprávu formou a 

způsobem určeným ze strany Etické jednotky o veškerém testování provedeném 

na národní úrovni. Roční zpráva musí obsahovat příslušné údaje stanovené podle 

potřeby Etickou jednotkou. 
 

15.7.2 Antidopingové školení 
 

(a) Národní federace kategorie „C“ je povinna vynaložit maximální úsilí za účelem 

zajištění, aby každý sportovec v národním týmu pro soutěž v rámci světových 

atletických utkání IAAF a veškerý doprovodný personál sportovců podřízený 

pravomoci národního svazu, který se účastní takové soutěže, se musel povinně 

účastnit antidopingových vzdělávacích programů, které poskytují aktuální a 

přesné informace ohledně zakázaných látek a způsobů na seznamu, porušení 

antidopingových pravidel, následků dopingu včetně sankcí. 
 

(b) Národní federace kategorie „C“ jsou povinny spolupracovat s Etickou jednotkou 

v souvislosti s přípravou a zaváděním antidopingových vzdělávacích programů. 
 

15.8 Vyšetřování ze strany Etické jednotky 

 

15.8.1 Etická jednotka bude mít pravomoc vést vyšetřování ve věcech, u kterých je 

přesvědčena, že mohou dokládat nebo vést ke zjištění důkazu porušení antidopingových 

pravidel nebo porušení tohoto článku 15 ze strany národní federace. Tato vyšetřování 

mohou být vedena a/nebo informace získané během těchto vyšetřování mohou být 

sdílené ve spolupráci se signatáři a/nebo příslušnými úřady nebo jinými orgány. Etická 

jednotka bude moci podle svého uvážení, kde to uzná za vhodné, pozastavit své 

vyšetřování až do doby, kdy budou známy výsledky vyšetřování, která vedou jiní 

signatáři a/nebo příslušné úřady nebo jiné orgány. Pouhá skutečnost, že je vedeno další 

vyšetřování, neopravňuje vyšetřovaný subjekt, aby usiloval o pozastavení vyšetřování, 

jež Etická jednotka provádí. 
 

15.8.2 Všechny národní federace musí spolupracovat a plně podporovat veškerá vyšetřování 

vedená ze strany Etické jednotky podle tohoto článku 15 nebo jiných článků těchto 

antidopingových pravidel, přičemž odmítnutí nebo opomenutí takto činit bude 

považováno za závažné porušení povinností národní federace vyplývajících z těchto 

antidopingových pravidel. 

15.8.3 Etická jednotka je oprávněna národní federaci písemně požádat, aby jí poskytla jakékoli 

informace, záznamy, články nebo věci, které vlastní nebo řídí, o nichž se ředitel Etické 

jednotky oprávněně domnívá, že mohou být důkazem nebo vést ke zjištění důkazu 

porušení antidopingových pravidel nebo porušení tohoto článku 15 ze strany národní 

federace. 
 

15.8.4 Aniž by bylo dotčeno výše uvedené ustanovení, Etická jednotka je podle článku 15.8.3 
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oprávněna požadovat po národní federaci, aby: 
 

(a) zajistila účast a spolupráci jakýchkoli svých funkcionářů, zaměstnanců, zřízenců 

nebo zmocněnců na výslechu ze strany Etické jednotky, nebo aby tyto osoby 

odpověděly na jakékoli otázky či poskytly písemné sdělení, které potvrdí jejich 

znalost jakékoli relevantní skutečnosti nebo okolnosti; 
 

(b) zajistila (nebo obstarala podle svých nejlepších možností zajištění jakoukoli třetí 

stranou) kontrolu, zkopírování a/nebo stažení jakýchkoli záznamů nebo souborů 

v papírové nebo elektronické podobě, o nichž se ředitel Etické jednotky v dobré 

víře domnívá, že mohou obsahovat relevantní informace (jako např. podrobné 

telefonní účty, bankovní výpisy, účetní knihy, poznámky, soubory, 

korespondenci, emaily, zprávy, serverů); 
 

(c) zajistila (nebo obstarala podle svých nejlepších možností zajištění jakoukoli třetí 

stranou) kontrolu, zkopírování a/nebo stažení z jakéhokoli elektronického 

paměťového zařízení, o němž se ředitel Etické jednotky v dobré víře domnívá, 

že na něm mohou být uloženy relevantní informace (jako např. cloudové servery, 

počítače, pevné disky, pásky, diskety, mobilní telefony, laptopy, tablety a jiná 

mobilní paměťová zařízení); 
 

(d) poskytla plný a neomezený přístup do svých prostor za účelem zajištění 

informací, záznamů, článků nebo věcí, které jsou předmětem písemné žádosti; 
 

(e) poskytla hesla, přihlašovací údaje a jiné identifikační údaje potřebné pro přístup 

k záznamům uloženým v elektronické podobě, které jsou předmětem písemné 

žádosti; 
 

(f) zajistila plnou součinnost svých funkcionářů, zaměstnanců, zřízenců, 

zmocněnců, konzultantů a spolupracovníků při reakci na tuto písemnou žádost. 
 

15.8.5 Podle článku 15.8.6 je národní federace povinna písemné žádosti vyhovět v přiměřené 

době stanovené ze strany Etické jednotky a uvedené v této písemné žádosti. Každá 

národní federace (a každý z jejích funkcionářů, zaměstnanců, zřízenců, zmocněnců, 

spolupracovníků nebo poradců) se vzdává jakýchkoli vyplývajících jí ze zákona v 

jakékoli zemi práv, ochranných prostředků a výsad a ztrácí tyto práva, ochranné 

prostředky a výsady zadržet informaci, záznam, článek nebo věc požadovanou v 

písemné žádosti. 
 

15.8.6 V případech, kdy se písemná žádost vztahuje na jakoukoli informaci, záznam, článek 

nebo věc, kterou lze podle ředitele Etické jednotky poškodit, změnit, zničit nebo 

schovat (má se za to, že jakékoli elektronické paměťové zařízení nebo informace 

uložená v elektronické podobě toto kritérium splňuje), pak pro účely zachování důkazů 

je Etická jednotka oprávněna požadovat po národní federaci, aby této písemné žádosti 

neprodleně vyhověla. V takovém případě: 
 

(a) Národní federace musí neprodleně této písemné žádosti vyhovět a umožnit 

Etické jednotce, aby se neprodleně informace, záznamu, článku nebo věci 

zmocnila, zkopírovala ji a/nebo stáhla, přičemž ovšem Etická jednotka není 

oprávněna tuto informaci, záznam, článek nebo věc ihned prohlédnout; 

(b) v souladu s článkem 15.8.8 může národní federace do 7 dnů od doručení písemné 

žádosti vznést vůči této žádosti námitku a požadovat přezkum ze strany předsedy 

disciplinárního soudu (nebo jeho zástupce); 
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(c) pokud národní federace do 7 dnů od doručení písemné žádosti námitku nevznese 

nebo oznámí Etické jednotce, že vůči písemné žádosti nemá žádné námitky, nebo 

pokud disciplinární soud rozhodne, že písemná žádost je platná, je Etická 

jednotka si v souladu s tímto článkem může informaci, záznam, článek nebo věc 

okamžitě prohlédnout nebo ji jinak použít; 
 

(d) pokud disciplinární soud rozhodne, že písemná žádost byla neoprávněná, musí 

být informace, záznam, článek nebo věc a jakákoli jejich kopie nebo stažený 

záznam podle potřeby neprodleně vrácena nebo zničena; 
 

(e) ve všech případech uvedených v tomto pravidle je požadavek článku 15.8.6 

odstavec a), aby národní federace neprodleně vyhověla písemné žádosti, 

prvořadý, a pokud národní federace tak neučiní, bude to považováno za závažné 

porušení článku 15.8.1 bez možnosti nápravy. 
 

15.8.7 Národní federace je oprávněna vznést vůči písemné žádosti námitku na základě toho, 

že tato žádost nesplňuje požadavky článku 15.8.3 nebo 15.8.4, a to tak, že se odvolá k 

předsedovi disciplinárního soudu do 7 dnů od okamžiku doručení žádosti. Pokud se 

národní federace takto odvolá, a to vždy podle článku 15.8.6, bude doba pro vyhovění 

písemné žádosti pozastavena až do rozhodnutí o odvolání. Předseda disciplinárního 

soudu nebo jeho zástupce je povinen takovou námitku projednat natolik pohotově, jak 

to dovoluje spravedlnost případu, a pokud se na případ nebudou vztahovat výjimečné 

okolnosti, pak takové projednávání bude probíhat formou písemného dokazování a 

podání. Proti rozhodnutí disciplinárního soudu ohledně platnosti písemné žádosti se 

nelze odvolat. Pokud je písemná žádost prohlášena za neplatnou, nevylučuje tato 

skutečnost platnost jakékoli jiné žádosti v souvislosti se stejným vyšetřováním. 
 

15.8.8 Pokud národní federace nebo regionální sdružení nevyhoví písemné žádosti, která 

nebyla prohlášena za neplatnou podle článku 15.8.7, bude se jednat a závažné porušení 

článku 15.8.2 a bude sankcionováno podle nejvyšší míry zavinění. 
 

15.8.9 O veškerých informacích, záznamech, článcích nebo věcech poskytnutých Etické 

jednotce v souladu s článkem 15.8 bude zachována mlčenlivost s výjimkou případů, 

kdy dojde k jejich zveřejnění za účelem pokračování v dalším vyšetřování nebo jako 

součást řízení souvisejícího s případným porušením antidopingových pravidel nebo 

porušením jiných pravidel IAAF, nebo pokud takové informace, záznamy, články nebo 

věci byly nahlášeny správním, profesním nebo soudním orgánům v souladu s právními 

předpisy týkajícími se vyšetřování nebo soudního stíhání nesouvisejícího se sportem, 

nebo pokud to jinak zákon vyžaduje. 
 

15.8.10 Pokud národní federace brání nebo zpomaluje vyšetřování (např. tím, že poskytuje 

chybné, zavádějící nebo neúplné informace či dokumenty, a/nebo falšuje nebo ničí 

jakoukoli dokumentaci či jiné informace, které mohou být pro vyšetřování relevantní), 

může tato skutečnost sama o sobě představovat nezávislé závažné porušení těchto 

antidopingových pravidel. 
 

15.9 Monitorování a oznamování Radě ze strany Etické jednotky 
 

15.9.1 Etická jednotka je oprávněna monitorovat antidopingové postupy, praktiky a jednání 

(antidopingové programy) národních federací, aby tak byla nápomocná při řádném 

zařazení národních federací do kategorií v souladu s článkem 15.3 a zajistila, že národní 

federace budou plnit své povinnosti, které jim z tohoto článku 15 vyplývají. 
 

15.9.2 Při prosazování svých pravomocí podle článku 15.8.3 je Etická jednotka oprávněna 
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požadovat po národní federaci, aby připravila jakoukoli zprávu, dodala jakoukoli 

informaci, získala jakoukoli zprávu nebo údaje a odpověděla na jakékoli dotazy, a to 

podle toho, co bude Etická jednotka podle potřeby považovat za nezbytné a co bude 

nutné v přiměřené době učinit. Etická jednotka je oprávněna prioritně monitorovat 

dodržování pravidel v konkrétních oblastech a/nebo konkrétních zemích. 
 

15.9.3 Pokud zastupitelstvo Etické jednotky bude mít za to, že národní federace tento článek 

15 porušuje, je oprávněno: 
 

(a) umožnit národní federaci, aby se porušováním pravidel ve stanovené době 

zabývala a dosáhla takto souladu s pravidly; nebo 
 

(b) vydat národní federaci oznámení o obvinění v souvislosti s údajným porušením 

antidopingových pravidel a poskytnout národní federaci přiměřenou dobu na to, 

aby na toto obvinění reagovala. Poté, co představenstvo Etické komise zváží 

veškeré odpovědi, je oprávněno předat věc radě, která se jí bude zabývat v 

souladu s článkem 16, a to včetně doporučení, jež představenstvo Etické komise 

bude považovat za adekvátní. 
 

15.9.4 Pokud se národní federace nebude zabývat svým porušování pravidel, když jí to bude 

v souladu s článkem 15.9.3 odstavec a) umožněno, je představenstvo Etické jednotky 

oprávněno v souladu s článkem 15.9.3 odstavec b) předat tuto věc Radě. 
 

15.9.5 V zájmu zajištění transparentnosti a odpovědnosti je Etická jednotka oprávněna 

zveřejnit takové podrobnosti, které v rámci svého obecného programu pro monitorování 

dodržování pravidel bude považovat za vhodné. 
 

16. SANKCE VŮČI NÁRODNÍM FEDERACÍM 
 

16.1 Pokud nastanou některé z následujících okolností, je Rada oprávněna kterékoli národní 

federaci uvalit jednu nebo více sankcí uvedených v článku 16.2 a učinit tak na základě 

jakýchkoli podmínek, které uzná za adekvátní: 
 

(a) národní federace nedodržuje své povinnosti vyplývající z článku 15 těchto 

antidopingových pravidel; 
 

(b) sportovci na mezinárodní úrovni, doprovodný personál sportovců nebo jiná 

osoba z národní federace třikrát nebo vícekrát porušila antidopingová pravidla 

během doby jednoho roku počínaje datem, kdy k porušení antidopingových 

pravidel poprvé došlo, s přihlédnutím k počtu a závažnosti takového porušení, 

počtu sportovců z národní federace, kteří soutěží na mezinárodní úrovni, a 

příslušnému časovému období, je Rada podle svého uvážení přesvědčena, že 

národní federace tímto způsobila IAAF špatnou pověst. 
 

16.2 V souladu s článkem 16.1 je Rada oprávněna: 
 

(a) dočasně vyloučit národní federaci až do dalšího jednání sněmu nebo na jakoukoli 

kratší dobu; 
 

(b) předběžně vyloučit národní federaci až do soudního projednávání; 

(c) napomenout nebo pokárat národní federaci; 
 

(d) uvalit národní federaci pokuty; 
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(e) zadržovat granty nebo dotace od národní federace; 
 

(f) vyloučit sportovce národní federace z jakékoli jedné nebo více mezinárodních 

soutěží; 
 

(g) omezit počet sportovců, doprovodného personálu sportovců a jiných osob 

národní federace, které mohou soutěžit v jedné nebo více mezinárodních 

soutěžích; 
 

(h) zrušit nebo zamítnout akreditaci funkcionářů nebo jiných zástupců národní 

federace; 
 

(i) uvalit jakékoli jiné sankce, které Rada uzná za vhodné. 
 

16.3 Při uvalování sankcí v souladu s článkem 16.2 výše je Rada povinna zohlednit povahu a 

závažnost porušení pravidel ze strany národní federace a vzít v úvahu stupeň zavinění 

národní federace, jakož i případný vliv jejího porušení pravidel na etické principy atletiky. 

Z hlediska stupně zavinění je povinnost národní federace plnit tato pravidla absolutní, a 

tak jakýkoli údajný chybějící úmysl nebo jiné pochybení není při prokazování porušení 

relevantní, přičemž ovšem stupeň zavinění nebo nedbalosti na straně národní federace 

může být zohledněn při určení uvalené sankce. Zejména pokud povinnosti národní 

federace byly přeneseny nebo postoupeny příslušné antidopingové organizaci, je nutno 

patřičně vzít v úvahu, zda národní federace aktivně a nepřetržitě sledovala činnost 

antidopingové organizace a v případě potřeby podnikla přiměřené kroky k tomu, aby 

zajistila dodržování těchto antidopingových pravidel. Uvalená sankce by dále měla být 

především přiměřená, aby zachovala důvěru všech sportovců a široké veřejnosti v závazek 

IAAF a Etické jednotky činit vše nezbytné k tomu, aby chránila integritu atletiky před 

hrozbou dopingu. 
 

16.4 Veškeré pokuty podle článku 16.2 odstavec d) musí být uhrazeny do doby určené Radou, 

přičemž pokud toto nebude splněno, sportovci, doprovodný personál sportovců nebo jiné 

osoby národní federace mohou být z mezinárodní soutěže vyloučeni, dokud nebude pokuta 

v plné výši zaplacena. 
 

16.5 U všech případů, kdy Rada v souladu s těmito antidopingovými pravidly uvalila národní 

federaci nějakou sankci, musí být toto rozhodnutí do konání dalšího sněmu zveřejněno na 

internetových stránkách Etické jednotky a IAAF a oznámeno. 

 

 

DEFINICE 
 

„Příslušnou antidopingovou organizací“ se v souvislosti s národní federací rozumí jakákoli jedna 

nebo více organizací, úřadů, orgánů nebo subjektů působících v regionu nebo zemi národní federace, 

která nese odpovědnost nebo má oprávnění v rámci tohoto regionu nebo země za antidoping v atletice 

nebo za jakoukoli záležitost související s požadavky tohoto článku, nebo je jinak odpovědná za plnění 

jakýchkoli povinností národní federace vyplývajících z těchto antidopingových pravidel. 

„Národním týmem“ se pro účely článku 15 rozumí sportovce, které národní federace nebo národní 

olympijský výbor uvedli jako vhodné k tomu, aby soutěžili v konkrétní soutěži. 

„Národní federací“ se rozumí člen IAAF, ke kterému je sportovec nebo jiná osoba přidružena přímo 

nebo prostřednictvím klubu či jiného orgánu přidruženému k nějakému členovi. Tento pojem má 

stejný význam jako pojem „člen“ uvedený ve stanovách IAAF. 


